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A causa de les contínues peticions d'informació en lopd@uv.es i atesa la 

complexitat de la normativa de protecció de dades, juntament amb la 

complexitat d'altres normatives concurrents, com les de societat de la 

informació, propietat intel·lectual o Know-how (secret comercial), tant en 

l'àmbit de la legalització de tractaments i fitxers d'investigació com en les 

investigacions derivades de les pràctiques externes, treballs de final de 

màster (TFM) i treballs de final de grau (TFG), i també vista la necessitat 

d'actualitzar el Protocol de la UV de protecció de dades per a TFM, TFG i 

pràctiques externes, la Delegació de Protecció de Dades UV ha elaborat 

aquesta breu i senzilla guia, que pretén orientar i ajudar els investigadors 

i estudiants en la tasca de compliment normatiu. 

 

OBJECTE DE LA GUIA 

A partir d’aquesta base, la guia pretén i persegueix un doble objectiu: 

 

- Informar de la normativa de protecció de dades personals, tant 
en la realització d’“enquestes” com en l'elaboració de “bases de 
dades” o, en general, fitxers de caràcter personal i tractament de 
dades personals per investigadors i estudiants. (Per tant, 
l'expressió “fitxers” inclou, a l'efecte d'aquesta guia, documents 
informàtics o en paper, enquestes o bases de dades amb dades 
de persones físiques identificades o identificables). 
 

- Informar, a més, dels drets d'autor que tenen els investigadors 
(PDI) i els estudiants sobre els TFM, TFG i idees generades en 
programes d'emprenedoria, inclosos els drets de propietat 
intel·lectual o industrial que se’n puguen derivar (principalment sobre 
programes d'ordinador o programari, bases de dades, patents o 
secrets empresarials), posant l'accent en “la protecció de les idees” i 
en l'evitació del “delicte” de plagi. 

 

 Així, hem estructurat aquesta guia en dues parts: una part dedicada al 
dret de protecció de dades de caràcter personal i una altra relativa al 
Know-How i a la propietat intel·lectual i industrial. 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:lopd@uv.es
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1. QUÈ ÉS EL MÍNIM QUE S'HA DE SABER SOBRE EL DRET DE 

PROTECCIÓ DE DADES? 

✓ Que el seu objecte són les dades únicament de persones naturals o físiques. Per 

tant, no afecta el tractament de “dades no personals” o el tractament de “dades de 
persones jurídiques (societats, associacions, fundacions, administracions i institucions 
públiques, etc.). 

 

✓ Que una dada personal és “tota informació sobre una persona física identificada o 

identificable”. 
Entre les dades personals, cal parar una cura i atenció especial amb:  

(a) Les dades sensibles o especialment protegides (ètnia o raça, opinió 
política, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades 
genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar unívocament, salut, 
vida o orientació sexual). Aquestes dades gaudeixen d'una protecció 
reforçada i complexa.  

(b) Les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals, que 
només es poden tractar en certes circumstàncies. 

(c) El tractament de la imatge de les persones i les dades que puguen 
afectar l'honor i la intimitat de les persones, especialment en el cas de 
menors (perquè són drets fonamentals als quals s'apliquen altres lleis, com 
la Llei orgànica de protecció a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge o la Llei 
de protecció del menor). 

 

✓ Que és un dret fonamental reconegut en la Constitució espanyola i en diversos 

tractats internacionals (especialment l'article 8 de la Carta de Drets Fonamentals de la 
Unió Europea). 

 

✓ Que aquest dret, el regulen el Reglament general de protecció de dades, 2016/679 

(RGPD) -norma de la UE- i la nostra Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPD-GDD). 

 

✓ Que es materialitza en una sèrie de drets concrets, l'exercici dels quals és gratuït. 

Són els anomenats drets ARC (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), que 
comprenen el dret a accedir a les dades personals, el dret a rectificar-los, el dret a 
cancel·lar-los o suprimir-los (dret a l'oblit) i el dret d'oposició al seu tractament o 
cessió. El RGPD, però, ha afegit el dret a limitar-ne l'accés, el dret a la portabilitat 
de les dades pròpies i el dret a no ser objecte de perfils personals sobre els quals 
es prenguen decisions automatitzades. 
 

✓ Que les dades personals han de ser tractades de manera lícita, lleial i transparent 

en relació amb la persona interessada; que siguen adequades, pertinents i limitades a 
allò que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades (principi 
de «minimització de dades» o «de protecció per defecte»). Que siguen exactes i 
recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i que no seran tractades 
posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. 
 

✓ A més, s'ha de tenir una responsabilitat proactiva. En aquest sentit, la Universitat 

de València està implicada en el compliment de la complexa normativa de protecció de 
dades i et pot ajudar, a través de la Delegació de Dades, en el disseny (vetlant pel 
compliment íntegre de la normativa de protecció de dades abans fins i tot de posar en 
marxa qualsevol iniciativa docent o investigadora) i per defecte (ja que s'han de 
tractar únicament les dades que siguen imprescindibles). 
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✓ Que qualsevol “tractament de dades” i tota “transferència o cessió de dades 

personals” ha de tenir com a base la “llei” o un “consentiment” inequívoc, en el 
qual la persona interessada ha de ser informada de la finalitat del tractament o 
cessió i de l'ús i destinació que es farà de les dades personals. 
 
 

✓ Per “tractament de dades” cal entendre qualsevol operació o conjunt d'operacions 

realitzades sobre dades personals, ja siga per procediments automatitzats o no, com 
la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, etc., cosa que afecta tant els 
fitxers informatitzats o en suport electrònic com els fitxers en paper. “La cessió” 
consisteix en la transmissió de les dades o l'accés no autoritzat de tercers. 
 

PER PODER TRACTAR I/O CEDIR DADES PERSONALS FA FALTA 

✓ O BÉ UNA LLEI QUE HO AUTORITZE,  

✓ O BÉ UN CONSENTIMENT, 

EL CONSENTIMENT NO POT SER TÀCIT NI ESTAR PREMARCAT, HA DE SER 

“INFORMAT” i “TRANSPARENT”. AIXÍ, TOTA PERSONA, DINS DEL SEU “DRET 

A CONTROLAR I A DECIDIR SOBRE L'ÚS DE LES SEUES DADES”, HA DE 

CONÈIXER I COMPRENDRE LA FINALITAT I LA UTILITAT QUE REPORTA EL 

TRACTAMENT I LA CESSIÓ DE LES SEUES DADES. A més, AQUEST 

CONSENTIMENT ES POT REVOCAR en qualsevol moment. 

S’ha de tenir una cura especial amb aquells supòsits en què la llei permet el 

tractament de les dades però no la cessió. En aquests casos, la cessió requereix 

consentiment.  

 

✓ Que els menors poden consentir, amb caràcter general, per si sols si tenen 14 

anys. Per tant, els menors de 14 anys necessiten el consentiment dels seus 

representants legals. Si només es pot aconseguir el consentiment d'un d'ells, és 

convenient que aquest es responsabilitze del consentiment de l'altre representant legal 

del menor. Excepcionalment, l'edat per consentir el tractament o la cessió de 

dades pot ser superior a 14 anys, quan l'acte o negoci jurídic exigeix que el menor 

tinga una edat major per poder realitzar vàlidament aquest acte o negoci jurídic. Per 

exemple, en l'àmbit sanitari, l'edat perquè un menor consenta per si sol és de 16 

anys. I es requereix tenir 18 anys per poder alienar o gravar béns d'extraordinari 

valor (que no poden realitzar per si sols ni tan sols els menors emancipats). 

 

✓ Està prohibit, però, qualsevol tractament o cessió de dades i/o imatges d'un menor 

que atempte, de manera objectiva, contra el seu honor, intimitat i pròpia imatge. En 

aquests casos, l'obtenció del consentiment del menor mateix o dels seus 

representants legals no serveix per legitimar aquesta intromissió il·legítima. 

✓ Que el “responsable d'un tractament” i titular de les dades (controller) és la 

persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme, que, sol o 

conjuntament amb altres, determine les finalitats i els mitjans del tractament. Pel seu 

torn, l’“encarregat del tractament” (processor) és la persona que tracta o cedeix les 
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dades seguint les indicacions del responsable. Per consegüent, si un estudiant o 

investigador determina les finalitats i els mitjans d'un tractament de dades personals 

de la seua TFG/TFM o investigació, és responsable d'aquest tractament. De la mateixa 

manera, la Universitat València és responsable del tractament dels fitxers que realitza i 

gestiona el seu personal (com a encarregat del tractament). 

 

✓ Pel que fa a les pràctiques externes, és habitual que l'estudiant (com un 

investigador més) tinga accés als fitxers de dades personals la titularitat de les quals 

és de l'empresa o de la institució on es desenvolupen les pràctiques, per la qual cosa 

és necessari respectar la normativa de protecció de dades, juntament amb les de 

privacitat o confidencialitat i de propietat intel·lectual o de Know-how que 

establisca l'empresa o institució, i demanar sempre la deguda autorització per poder 

utilitzar totes o algunes d'aquestes dades personals en la investigació que es pretén 

desenvolupar (articles, llibres, TFM, TFG…). 

 

✓ En la investigació, i sobretot en els projectes d'investigació entre diversos grups 

o “partners”, pot haver-hi una titularitat (horitzontal) conjunta o compartida del fitxer o 
base de dades (en què tots en són “corresponsables o cotitulars del fitxer”, join 
controllers) o pot haver-hi un sistema vertical o piramidal, amb un únic responsable i 
diversos encarregats del tractament. En tots aquests casos, és convenient realitzar 
un contracte (article 28 RGPD) que delimite les titularitats, els àmbits de gestió, la 
responsabilitat, el tractament i accés a les dades, els deures de confidencialitat, els 
actes il·lícits que puga cometre i la coordinació en matèria de seguretat i d'informació 
en cas de bretxes de seguretat.  

 

 

L'AEPD ofereix unes directrius per elaborar contractes d’acord amb l'article 28 

RGPD en: https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf 

 

AIXÍ MATEIX, LA DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES UV ET POT FACILITAR 

UN “FORMULARI D'OBTENCIÓ DE CONSENTIMENT” I SUPERVISAR 

CONTRACTES D’ACORD AMB L'ART. 28 RGPD, JA SIGUES “RESPONSABLE” O 

“ENCARREGAT” DEL TRACTAMENT. 

 

 

 

 

2. COM S'HA DE LEGALITZAR UN FITXER O TRACTAMENT DE 

PROTECCIÓ DE DADES? 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf


 8 

✓ Si, per a la nostra investigació, es necessita desenvolupar un fitxer o base de 

dades (digitalitzat o en paper) amb dades personals o preparar un tractament 
de dades mitjançant formularis, enquestes…, amb dades de persones 
identificades directament o indirectament, la “legalització” d'aquest fitxer o 
tractament de dades personals ja no es produeix mitjançant la “inscripció 
en el registre de l'AEPD ” (Agència Espanyola de Protecció de Dades). 
 

✓ De fet, el Registre de l'AEPD ja no existeix i, per això, convé que tots els 

que tinguen inscrits els seus fitxers en el Registre AEPD els legalitzen 
adaptant-los al nou model. 
 

✓ARA, EL SISTEMA DE LEGALITZACIÓ DE FITXERS I TRACTAMENTS 

EXIGEIX QUE CADA “RESPONSABLE DEL FITXER” (CONTROLLER) 

HA DE TENIR I PORTAR UN   

“REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT” (“RAT”) 

 DE CADA FITXER O TRACTAMENT. 

 (Pots sol·licitar un RAT en lopd@uv.es, on t'informarem i t'ajudarem en la 

seua gestió)  

LA UV, A MÉS, TÉ UN “RAT” MÉS COMPLET QUE EL DE L'AEPD, que 

conté diversos tractaments.  

✓ Fins i tot l’“encarregat de tractament” (processor) ha de portar també el 

seu propi RAT, quan siga necessari per l'estructura o característiques del fitxer 
o sempre que ho exigisca el responsable (especialment en virtut del contracte 
entre responsable i encarregat d’acord amb l'article 28 RGPD). 

✓ De tota manera, si tens curiositat sobre quin és el contingut i disseny d'un 

registre d'activitats de tractament, el pots veure en 
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/inventario-actividades-
tratamiento/index.html 
 

 

✓A més, ALGUNS FITXERS, 

 CREATS DESPRÉS DEL 25 DE MAIG DEL 2018 AMB DADAS ESPECIALS 

O SENSIBLES, REQUEREIXEN UN 

“INFORME D'AVALUACIÓ D'IMPACTE” 

QUE HA DE SUPERVISAR EL   

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD o DPO en anglès). 

La seua funció és únicament assessorar, informar i orientar. 

 

 

mailto:lopd@uv.es
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/inventario-actividades-tratamiento/index.html
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/inventario-actividades-tratamiento/index.html
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✓ EN CONCRET, REQUEREIXEN INFORME D'AVALUACIÓ D'IMPACTE, 

SEGONS LA LLISTA DE L'AEPD, QUE ÉS UNA “LISTA NO EXHAUSTIVA”, 

ELS FITXERS O TRACTAMENTS SEGÜENTS: 

 

✓Tractaments que impliquen perfilament o valoració de subjectes, 

inclosa la recollida de dades del subjecte en múltiples àmbits de la seua 

vida (acompliment en el treball, personalitat i comportament), que 

cobrisquen diversos aspectes de la seua personalitat o sobre els seus 

hàbits. 

✓ Tractaments que impliquen la presa de decisions automatitzades o 

que contribuïsquen en gran manera a la presa de decisions, inclòs 

qualsevol tipus de decisió que impedisca a un interessat d'exercir un dret 

o d'accedir a un bé o un servei o de formar part d'un contracte. 

✓ Tractaments que impliquen l'observació, el monitoratge, la 

supervisió, la geolocalització o el control de la persona interessada 

de manera sistemàtica i exhaustiva, inclosa la recollida de dades i 

metadades a través de xarxes, d’aplicacions o a zones d'accés públic, 

així com el processament d'identificadors únics que permeten la 

identificació d'usuaris de serveis de la societat de la informació, com 

són els serveis web, tv interactiva, aplicacions mòbils, etc. 

✓ Tractaments que impliquen l'ús de categories especials de dades a què 

es refereix l'article 9.1 del RGPD (dades de salut física i psíquica, 

orientació sexual, ideologia), dades relatives a condemnes o 

infraccions penals a què es refereix l'article 10 del RGPD o dades que 

permeten determinar la situació financera o de solvència patrimonial o 

deduir informació sobre les persones relacionada amb categories 

especials de dades. 

✓ Tractaments que impliquen l'ús de dades biomètriques amb el propòsit 

d'identificar de manera única una persona física. 

✓ Tractaments que impliquen l'ús de dades genètiques per a qualsevol 

finalitat. 

✓ Tractaments que impliquen l'ús de dades a gran escala. Per determinar 

si un tractament es pot considerar a gran escala, cal considerar els criteris 

que estableix la guia WP243 “Directrius sobre els delegats de protecció de 

dades (DPD)” del grup de treball de l'article 29. 

✓ Tractaments que impliquen l'associació, la combinació o l’enllaç de 

registres de bases de dades de dos o més tractaments amb finalitats 

diferents o per responsables diferents. 

✓ Tractaments de dades de subjectes vulnerables o en risc d'exclusió 

social, incloses dades de menors de 14 anys, majors amb algun grau 

de discapacitat, discapacitats, persones que accedeixen a serveis 
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socials i víctimes de violència de gènere, així com els seus 

descendents i persones que estiguen sota la seua guarda i custòdia. 

✓ Tractaments que impliquen la utilització de noves tecnologies o un 

ús innovador de tecnologies consolidades, inclosa la utilització de 

tecnologies a una nova escala, amb un nou objectiu o combinades amb 

d’altres, de manera que supose noves formes de recollida i utilització de 

dades amb risc per als drets i les llibertats de les persones. 

✓ Tractaments de dades que impedisquen a les persones 

interessades d’exercir els seus drets, d’utilitzar un servei o 

d’executar un contracte, com per exemple tractaments en què les dades 

han sigut recopilades per un responsable diferent a aquell que les tractarà 

i que aplicarà alguna de les excepcions sobre la informació que ha de 

proporcionar-se a les persones interessades segons l'article 14.5 (b, c, d) 

del RGPD. 

 

✓ El contingut de l'informe d'avaluació d'impacte (IEI), article 35.7 RGPD, 

ha d'incloure com a mínim:  

✓ Una descripció sistemàtica de les operacions de tractament 

previstes i de les finalitats del tractament, que ha d’incloure, quan 
s’escaiga, l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament. 

✓ Una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les 

operacions de tractament respecte a la seua finalitat. 

✓ Una avaluació dels riscos per als drets i les llibertats dels 

interessats. 

✓ I les mesures previstes per afrontar els riscos, incloses les 

garanties, les mesures de seguretat i els mecanismes que 
garantisquen la protecció de dades personals, i que demostren la 
conformitat amb el RGPD, tenint en compte els drets i els interessos 
legítims de les persones interessades i d'altres persones afectades.   

 

HO RESUMIM: 

TOT FITXER D'INVESTIGACIÓ HA DE TENIR SEMPRE: 

✓ RAT-REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

I, EN ALGUNS CASOS, 

✓INFORME D'AVALUACIÓ D'IMPACTE O 

✓ CONTRACTE D’ACORD AMB L'ART. 28 RGPD 

ENTRE RESPONSABLE/S I ENCARREGAT/S 
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3. QUINS FITXERS O TRACTAMENTS NO NECESSITEN UN RAT? 

✓ Òbviament, no tots els fitxers de protecció de dades han de ser 

legalitzats amb el nou sistema, que consisteix en la gestió d'un “registre 

d'activitats de tractament” individualitzat. 

 

✓ En són exclosos tots els fitxers (d'investigació) de dades de persones 

jurídiques, ja que el dret de protecció de dades es projecta únicament sobre 

persones físiques, i en són excloses encara que aquests fitxers continguen 

també dades de persones físiques, però sempre que aquestes dades 

s'incloguen  als mers efectes de poder contactar amb les persones jurídiques. 

 

✓ Tampoc no requereixen legalització els fitxers (d'investigació) de dades 

no personals, com per exemple els fitxers amb dades mediambientals sobre el 

temps o el clima a les ciutats i poblacions. Els fitxers de dades no personals 

es regeixen a més pel principi de lliure circulació de dades, per la qual 

cosa, si el responsable d'aquest fitxer decideix compartir-los en la xarxa, 

aquestes dades engrossirien l'anomenat Big Data. 

 

✓ Finalment, tampoc no requereixen legalització els fitxers (d'investigació) 

d'ús exclusivament personal o domèstic, que no seran compartits ni 

accessibles a tercers. Ni els fitxers o tractament dades de persones 

anonimitzades, perquè la protecció de dades es projecta sobre les “persones 

identificades o identificables”. En conseqüència, si les dades de les persones 

incloses en els fitxers no permeten la seua identificació individual, directament 

o indirectament (això és, mitjançant un senzill procés de reidentificació o amb 

dades com el “càrrec” o “la data de naixement” que permeten identificar les 

persones), únicament cal informar que les dades seran anonimitzades i de 

l’ús i la destinació que es farà d’aquestes dades anònimes; però no és 

necessari tenir un RAT.  

 

✓ Per això, la Unió Europea recomana que els fitxers de dades personals 

destinades a investigació siguen principalment fitxers anonimitzats, amb 

una doble finalitat: evitar la complexa gestió en matèria de protecció de dades i 

afavorir la lliure circulació de dades anonimitzades en l'àmbit del Big Data. 

 

✓ Però, és molt important distingir correctament entre “ANONIMITZACIÓ” 

i “PSEUDONIMITZACIÓ”. 
 

✓ Hi ha anonimització quan les dades personals es tracten (o se cedeixen) de 

manera que no és possible identificar, ni directament ni indirectament (ni tan 

sols mitjançant un procediment de reidentificació), les persones físiques titulars 

de les dades tractades.  
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✓ La pseudonimització, segons el TERMCAT, és la tècnica de confidencialitat 

de les dades personals que consisteix a substituir les informacions que 
identifiquen una persona per un pseudònim, de manera que ja no puguen 
atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que 
aquesta informació addicional figure per separat i estiga subjecta a mesures 
tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no 
s'atribuïsquen a una persona física identificada o identificable. (El mot 
“pseudoanonimització” és incorrecte). 
 

✓ Per tant, el que diferencia la “anonimització” de la “pseudonimització” és que 

aquesta última permet excepcionalment la reidentificació, mentre que en 
l'anonimització serà absolutament impossible reidentificar les persones. 
 

✓ La LOPD-GDD ha previst que siga lícit l'ús de dades personals 

pseudonimitzades amb finalitats d'investigació en salut i, en particular, 
biomèdica. 
 

✓ És molt important recordar que l'ús de dades personals pseudonimitzades 

amb finalitats d'investigació en salut pública i, en particular, biomèdica ha 
de ser sotmès sempre a l'informe previ del comitè d'ètica de la 
investigació que estbleix la normativa sectorial, per comprovar les mesures 
de seguretat i la confidencialitat respecte de les dades que permeten la 
reidentificació, i que aquesta reidentificació es realitze únicament quan 
s'aprecie que hi ha un perill real i concret per a la seguretat o la salut d'una 
persona o grup de persones, o una amenaça greu per als seus drets, és a dir, 
necessària per garantir una adequada assistència sanitària. 
 

✓ La praxi habitual en medicina és que la història clínica del pacient tinga 

dos tipus d'accés. Un primer accés a la història clínica amb les dades 
personals d'identificació del pacient, que és el que utilitza el metge que ha de 
prestar assistència sanitària personalitzada. I un segon accés al conjunt 
d'històries clíniques anonimitzades, perquè puguen ser consultades pels 
serveis de salut pública i pels grups d'investigació, amb respecte a la 
intimitat i l'honor del pacient i que siga impossible que l'investigador puga 
identificar cap  pacient, llevat que utilitze un procés de “reidentificació” , 
controlat per una persona o grup limitat de persones, que han de comprovar a 
més si hi ha causa justificada per a la reidentificació. 
 

✓ L'accés a la història clínica està regulat en l'article 16 de la Llei 41/2002, de 

drets  del pacient. Així, per exemple, quan siga necessari per a la prevenció 
d'un risc o perill greu per a la salut de la població, les administracions 
competents en salut pública poden accedir a les dades identificatives dels 
pacients per raons epidemiològiques o de protecció de la salut pública, 
però l'accés l’ha de fer, en tot cas, un professional sanitari subjecte al secret 
professional o una altra persona subjecta, així mateix, a una obligació 
equivalent de secret, prèviament motivada per l'administració que haja sol·licitat 
l'accés a les dades, llevat que siga per protegir la vida o la integritat física del 
titular de les dades o persones pròximes, i en aquest cas és permès l'accés, el 
tractament i la cessió de dades sense consentiment. 
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✓ La LOPD-GDD ha previst la possibilitat de “reutilitzar” les dades 

d'investigació amb finalitats de salut (física o mental) sense necessitat 
d'obtenir un nou consentiment. En concret, s’ha de considerar lícita i compatible 
la reutilització de dades personals amb finalitats d'investigació en matèria de 
salut i biomedicina quan, havent-se obtingut el consentiment per a una finalitat 
concreta, s'utilitzen les dades per a finalitats o àrees d'investigació relacionades 
amb l'àrea en què s'integra científicament l'estudi inicial. Per fer-ho, és 
absolutament imprescindible disposar de l'informe previ favorable del 
comitè d'ètica. 
 

✓ La normativa d'investigació i, especialment, la Llei 14/2007, de 3 de juliol, 

d'investigació biomèdica, han previst l'existència de “comitès d'ètica de la 
investigació”, com els que té la UV. Aquests comitès tenen com a missió 
garantir el respecte a la dignitat, la integritat i la identitat de l'ésser humà pel 
que fa a la investigació amb humans, amb mostres biològiques o amb “dades” 
d'origen humà, així com promoure un comportament ètic en la investigació. Per 
tant, entre les seues competències hi ha vetlar pel compliment de la normativa 
vigent aplicable en matèria de protecció de dades i d'investigació quan s’hagen 
d’utilitzar dades personals de persones físiques identificades o identificables,  
dades pseudonimitzades o dades anonimitzades, per la qual cosa qualsevol 
investigació que continga dades personals ha de disposar de 
l'autorització del comitè d'ètica competent en investigació sobre persones 
(és l'anomenada “ètica de les dades”, que exigeix que es complisca la 
normativa de protecció de dades, com a dret fonamental, en tota 
investigació amb dades de persones físiques identificades o 
pseudonimitzades). 

 

✓ CONVÉ RECORDAR QUE:  

 

TOT PROCÉS DE PSEUDONIMITZACIÓ 

 PER ELABORAR FITXERS DE DADES PERSONALS, ESPECIALMENT 

 en l'àmbit de la biomedicina, 

REQUEREIX SEMPRE EL CONTROL I L'APROVACIÓ DEL COMITÈ 

D'ÈTICA DE LA UV. 

Això mateix s’esdevé si es volen “REUTILITZAR” les dades per a altres 

finalitats diferents però relacionades amb la finalitat per a la qual es van 

obtenir. 

Aquesta reutilització no requereix un nou consentiment, però sí la seua 

aprovació pel comitè d'ètica d'investigació. 

 

4. QUINES MESURES DE SEGURETAT S’HAN D'ADOPTAR PER 

PROTEGIR ELS FITXERS AMB DADES PERSONALS? 
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✓ Les dades han d'estar allotjades en servidors segurs. Totes les pàgines 

web i serveis d'emmagatzematge que depenen de la Universitat de València 

estan en servidors segurs, i a més estan plenament adaptats a l'Esquema 

Nacional de Seguretat. 

 

✓ A més, hem dissenyat unes mesures de seguretat de caràcter personal, que 

ha d’observar i aplicar qualsevol estudiant o investigador amb els seus fitxers i 

documents, que convé que SIGA CONEGUT I DE COMPLIMENT per tots els 

membres de l’equip o grup d'investigació. Han de complir aquestes normes: 

https://www.uv.es/ensuv/es/uvstic-seguridad-tecnologias-informacion-

comunicaciones.html 

 

✓ Una de les novetats més rellevant que té el nou marc normatiu de protecció 

de dades és que cal informar immediatament, en cas de “bretxa de 

seguretat” sobre els fitxers propis, al delegat de protecció de dades de la 

institució, a fi que aquest puga avaluar-ne els riscos i decidir si s'ha de 

comunicar la contingència a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a les 

persones interessades afectades. 

 

 

 

✓ LES  BRETXES DE SEGURETAT, 

 
especialment les que consisteixen en la sostracció o robatori de dades de 
fitxers d'investigadors o grups d'investigació vinculats a la Universitat de 

València,  
 

LA INVESTIGACIÓ dels quals NO TINGA DPD PROPI, 
 

S’HAN DE COMUNICAR AL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA 
UV 

 
 

com passa també amb els fitxers de protecció de dades de naturalesa 
administrativa de nostra Universidad. 

 CAL ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC a lopd@uv.es, tot indicant com a 
assumpte “possible bretxa se seguretat”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.uv.es/ensuv/es/uvstic-seguridad-tecnologias-informacion-comunicaciones.html
https://www.uv.es/ensuv/es/uvstic-seguridad-tecnologias-informacion-comunicaciones.html
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5. S'HA DE SIGNAR UN ACORD DE CONFIDENCIALITAT O NON 

DISCLOSURE AGREEMENT “NDA”? 

 

✓ Els acords de confidencialitat (en anglès NDA) són documentes o contractes 

mitjançant els quals una persona concreta s'obliga a guardar secret sobre 
idees, sobre el desenvolupament de nous productes i procediments o sobre 
qualsevol informació personal i íntima que es derive de les dades personals i 
als quals tinga accés legítim. 

 

✓ Per això, qualsevol investigador o tercer que puga tenir accés legítim a les 

dades ha de signar un compromís de confidencialitat respecte de les 

informacions i circumstàncies que puga conèixer en ocasió d'aquest accés 

legítim a dades personals, sobretot si s'estan tractant dades especialment 

protegides o íntimes. 

 

✓ Es recomana que tot investigador conega las diferents conductes que poden 

ser constitutives de delicte en matèria de protecció de dades, especialment les 

que preveu l'article 197 del Codi Penal. 

 

✓ Per garantir o reforçar el compliment de la normativa de protecció de 

dades, convé també la signatura d’un “compromís de confidencialitat”, 

més enllà dels seus deures de secret professional, per part de la persona 

responsable del procés de pseudonimització (això és, la persona que té 

accés al procés o a les variables que permeten de reidentificar aquelles dades 

personals pseudonimitzades, que s'ofereixen de forma anonimitzada a la resta 

d'investigadors). 

 

✓ De la mateixa manera, és convenient redactar i signar un compromís o acord 

específic de confidencialitat en el cas de secrets comercials (Know-how) 
desenvolupats per un equip d'investigadors, als qual només uns pocs tenen 
accés.  
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II. QÜESTIONS SOBRE PROPIETAT 

INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I KNOW-HOW 
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1. DE QUI ÉS L'AUTORIA D'UNA OBRA CIENTÍFICA (COM EL TFM O TFG) 

I QUINS DRETS TÉ? 

 

✓ Els drets d'autor d'un “article o paper, llibre, manual, tractat, panell… científic” 

són de l'autor pel mer fet d'escriure'l. De la mateixa manera, els drets d'autor 

de l'article o llibre escrit exclusivament per un estudiant, com pot ser el 

TFG o TFM, són de l'estudiant, ja que els drets de propietat intel·lectual 

naixen per a l'autor pel “fet de crear” una obra literària, artística o científica 

original i pròpia (articles 1 i 10 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual 

(d’ara endavant TRLPI). 

 

✓ Òbviament, aquesta regla general pot tenir excepcions o singularitats, 

especialment en els casos de “coautoria” o en aquells en què el TFM s’elabore 

amb els materials del professor-tutor i sota la seua direcció científica (més 

habitual en TFM realitzats en laboratori, com els de física, química o 

biomedicina). 

 

✓ Així, la Llei de propietat intel·lectual preveu tres tipus bàsics de 

cotitularitat sobre obres intel·lectuals: 

- Les obres en col·laboració són una obra conjunta, que és la suma 

d'aportacions individuals, i en les qual l'autor de cada aportació concreta 

pot divulgar-la o comercialitzar-la per separat, sempre que no cause 

perjudici a l'obra en col·laboració o no haja estat restringida tal possibilitat 

per un acord o contracte (article 7 TRLPI). 

- Les obres col·lectives són aquelles l'autoria de les quals és de la persona 

(física o jurídica) que coordina i dirigeix l'obra, especialment quan en 

aquesta obra col·lectiva ja no hi ha aportacions separables amb una autoria 

que es puga individualitzar (article 8 TRLPI). Aquest supòsit permet que hi 

haja un únic titular dels drets d'autor (la persona física o jurídica que 

dirigeix l'obra), encara que hi participen diverses persones. 

- Les obres compostes són aquelles que són iniciades per un autor i 

enllestides per un altre (article 9 TRLPI). 

- Per això, quan el professor, que dirigeix un TFM o TFG, entenga que ell 

n’és l'autor, ha de veure quina classe de coautoria, de les que preveu el 

TRLPI, és la més adequada al seu cas. 

 

En cas de COAUTORIA, quan tota o part de l'autoria 

 siga del director del TFM o TFG,  

CONVÉ  

QUE ES DELIMITE AQUESTA AUTORIA AMB CARÀCTER PREVI 

 EN UN DOCUMENT O CONTRACTE, 
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En el qual s’ha d’aclarir la titularitat del professor i la manera com 

l'estudiant pot exercir els drets de propietat intel·lectual. 

✓ Els drets d'autor comprenen tant el “dret moral d'autor” com els “drets 

d'explotació”. 

 

✓ El dret moral conté al seu torn set drets (article 14 TRLPI), dels quals mereix 

destacar el dret a ser reconegut com a autor de l'obra i el dret de respecte a la 

integritat de l'obra, juntament amb la decisió de quan i com s’ha de publicar. El 

més destacable és que els drets morals són irrenunciables, 

intransmissibles i indisponibles. Per tant, és nul·la la renúncia a la condició 

d'autor sobre una obra si la seua vertadera autoria es pot provar. 

 

✓ Els drets d'explotació (articles 17 i s. TRLPI), com és ara el de reproducció,  

distribució, transformació, comunicació pública, inclosa la posada a disposició 

en Internet, de traducció o de transformació…, són drets renunciables i 

disponibles. 

 

PER TANT, LES OBRES INTEL·LECTUALS (LLIBRES, ARTICLES, 

ENREGISTRAMENTS AUDIOVISUALS…) PODEN SER EXPLOTADES 

MITJANÇANT CESSIÓ DE DRETS O MITJANÇANT SISTEMES OPEN 

ACCESS, COM LES LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS  

(https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_es), 

les quals es basen precisament en aquest principi de disponibilitat dels 

drets d'explotació, i de respecte al dret moral irrenunciable a ser 

reconegut com a autor. 

 

✓ La forma bàsica d'advertir que una obra literària, artística o científica té 

drets d'autor és amb una “c” (de copyright) envoltada per un cercle (©); és 

convenient que s'indique la data exacta de publicació. De la mateixa manera, 

es pot protegir l’obra inscrivint-la en el Registre de Propietat Intel·lectual. 

 

✓ Les llicències Creative Commons són variades i diverses. La més bàsica, 

com la que utilitza aquesta guia, és la llicència (CC BY), que permet a tercers 

usar l'obra, fins i tot amb finalitats comercials, però sempre que se’n reconega i 

respecte l'autoria. Però també hi ha llicències Creative Commons que en 

prohibeixen els usos comercials (NC de non commercial) o usos derivats (ND 

non derivative) o en restringeixen l'ús als qui exploten les seues obres amb 

llicències CC (amb l'esment SA, share a like o compartir entre iguals o amb la 

mateixa llicència). Vegeu https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_es 

 

✓ Finalment, el director del TFM o TFG no pot publicar com a seu tot o part 

d'un  TFM o TFG del qual siga autor un estudiant, encara que hi haja aportat 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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idees originals, perquè “la propietat intel·lectual mai no protegeix les idees 

en si mateixes”, si bé protegeix la forma en què s'ordenen i expressen 

aquestes idees en un document o suport que en permet la publicació o difusió. 

 

2. QUÈ PASSA AMB LES IDEES QUE EL TUTOR FACILITA A 

L'ESTUDIANT PER REALITZAR EL SEU TFM/TFG? COM ES 

PROTEGEIXEN LES IDEES? 

És molt senzill: el Tribunal Suprem ha declarat en reiterades ocasions que: 

“LES IDEES NO ES PROTEGEIXEN PER PROPIETAT INTEL·LECTUAL” 

✓ Per tant, si un professor té idees noves i les comparteix amb un estudiant, 

que les inclou en el seu TFM o TFG, aquestes idees no són propietat del 

professor, ni pot reclamar-ne cap dret de propietat intel·lectual. 

✓ Així, doncs, les idees, com els descobriments científics, només es 

protegeixen si es mantenent en secret, fins que es divulguen per primera 

vegada en un llibre, tractat o article científic o aplicació pràctica de la idea. No 

perquè es protegeix la idea per si mateixa, sinó perquè està implícita en els 

drets d'autor sobre la forma com s'ha divulgat o publicat aquesta idea (en un 

llibre, tractat, article, etc.). 

✓ A més, si es tracta d'una idea que té aplicació o valor comercial, la Llei 

1/2019 de secrets empresarials, que incorpora la normativa europea sobre 

secrets comercials, exigeix dos requisits bàsics, a part del seu valor 

comercial, perquè hi haja protecció: 

- Que es tracte d'una IDEA (INFORMACIÓ O CONEIXEMENT) 

REALMENT NOVA I DESCONEGUDA EN EL SECTOR. 

- Que hi haja un ACCÉS RESTRINGIT A AQUESTES IDEES, AMB 

ELS CORRESPONENTS COMPROMISOS DE 

CONFIDENCIALITAT, si són diverses les persones que tenen accés 

al desenvolupament d'una idea que es manté com a secret. 

 

Per això, en la pràctica, resulta gairebé impossible protegir una idea com a 

secret comercial i exercir accions legals contra els qui han divulgat 

indegudament o il·lícitament aquest secret, si prèviament no hi ha un 

“compromís de confidencialitat”. 

Però, encara més, LA INFRACCIÓ DEL COMPROMÍS DE 

CONFIDENCIALITAT ÉS LA BASE PER A l'EXERCICI D'ACCIONS CIVILS I 

PENALS PER VULNERACIÓ DEL SECRET. 

Com a novetat legal: UN SECRET COMERCIAL, delimitat, i amb els seus 

compromisos de confidencialitat, ES POT TRANSMETRE a un tercer que 
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tinga interès a continuar el seu desenvolupament o que puga beneficiar-

se’n, d’aquest desenvolupament. 

 

3. COM EVITAR EL PLAGI? 

  

 

CAL COMPLIR AQUESTES TRES REGLES: 

 

1. NO CÒPIAR TERCERS. 

2. RESPECTAR EL “DRET DE CITACIÓ” I,  

SOBRE TOT, 

3. FER SERVIR SEMPRE PARAULES I IDEES PRÒPIES, 

I CERCAR L'ORIGINALITAT I, SI ÉS POSSIBLE, LA NOVETAT, I 

L'EXCEL·LÈNCIA 

 

✓ El plagi és sempre un acte il·lícit, perquè genera un mal moral a l'autor 

plagiat en lesionar-se el seu dret moral a ser reconegut com a autor, al qual, 

segons els casos, s'ha d'indemnitzar pels danys econòmics derivats de 

l'explotació per obra aliena. 

 

✓ Però, a més, el plagi pot ser constitutiu d'un delicte contra la propietat 

intel·lectual, d’acord amb l'article 270 del Codi Penal, si se n'obté un “benefici 

econòmic encara que siga indirecte”. Per exemple, obtenir el títol de doctor i 

concórrer a una plaça de professor titular. 

 

✓ En concret, l'article 270 del Codi Penal estableix que: «Ha de ser castigat 

amb pena de presó de sis mesos a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre 
mesos aquell qui, amb ànim d'obtenir un benefici econòmic directe o indirecte i 
en perjudici de tercer […] plagie […], en tot o en part, una obra o prestació 
literària, artística o científica, o la seua transformació, interpretació o execució 
artística fixada en qualsevol mena de suport o comunicada a través de 
qualsevol mitjà…» 
 

A més, el plagi és l'acte de major desprestigi professional  

que pot cometre un investigador. 

 

Però, què és el plagi? 

 

✓ És veritat que, encara que el TERMCAT defineix plagi com l’«apropiació de 

les idees, els processos, els resultats o les paraules d'una altra persona sense 
el reconeixement adequat», la veritat és que jurídicament EL TEMA ÉS MÉS 
COMPLEX, per la qual cosa ens podem acostar al concepte de plagi a través 
de les seues modalitats.       
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✓ El plagi més simple consisteix a copiar tota o una part d'una obra (literària, 

artística o científica) i atribuir-se’n l'autoria. Els mètodes habituals de còpia són: 

- Fer servir el popular “talla i enganxa”. 

- “Copiar indirectament”, de manera amanuense o mecanografiat. 

 

✓ Com a modalitat de plagi, però, també hi ha un mètode una mica més 

sofisticat (“maquillar els paràgrafs”), que consisteix a copiar un nombre 

important de pàgines alienes, però modificant o canviant matusserament el text 

paràgraf a paràgraf. Així, per exemple, si el text original diu: «El mateix és 

aplicable a l’existència de diversos estàndards autònoms en una llengua que 

ocupa un espai geogràfic relativament reduït...», el plagiari corregeix els 

paràgrafs un a un, més o menys d'aquesta manera: «Fins i tot quan una 

llengua s’estén per un territori relativament petit, se li pot aplicar diversos 

estàndards propis…». 

 

✓ S'ha de tenir en compte que la prova del plagi, en aquests casos, consisteix 

a contrastar les pàgines copiades una a una i veure si “l'ordenació de paràgrafs 

i idees” és la mateixa, amb lleugeres variacions en la manera de “expressar 

idees”. 

 

De la mateixa manera, és il·lícit l'ús abusiu del “dret de citació”. 

 

✓El “dret de citació”, en principi, és un acte lícit, concebut com a excepció als 

drets de reproducció de l'obra, i el regula l'article 32 TRLPI, segons el qual: 

 

«És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres obres alienes de 

naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de 

caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracte d'obres ja divulgades 

i la seua inclusió es faça a títol de citació o per a la seua anàlisi, comentari o 

judici crític. Tal utilització només es pot fer amb finalitats docents o 

d'investigació, en la mesura justificada per la finalitat d'aquesta incorporació i 

amb indicació de la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada». 

 

✓ Destaquem en cursiva, la finalitat docent i investigadora i, sobretot, la 

manera de realitzar lícitament la citació: 

 

- Inclusió de “fragments” de l'obra aliena per a la seua citació o anàlisi, 

- I indicació de la font i del nom de l'autor. 
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✓ Per tant, no és lícit incloure fragments d'obres alienes sense indicar-ne 

la font i el nom de l'autor, com tampoc ho és l’“ús abusiu” de la citació, 

que consisteix a disfressar com a citació la còpia de pàgines senceres, 

còpia que excedeix del que comunament s'entén com a “fragment” (això 

és, un paràgraf, com a màxim dos o tres…).  

 

✓ És cert que el concepte “fragment” és un concepte jurídic indeterminat, però 

també és veritat que incloure en l'obra pròpia “set o vuit pàgines…” d'una 

obra aliena, encara que se’n cite l'autor en diverses ocasions, suposa una 

infracció al dret de citació perquè aquesta praxi no pot quedar emparada ni 

trobar justificació en la finalitat d’“inclusió a títol de citació o per a la seua 

anàlisi”.  

 

Una OBRA QUE haja passat 

 EL CONTROL ANTIPLAGI D'UN PROGRAMA INFORMÀTIC,  

pot contenir PLAGI DES DEL PUNT DE VISTA JURÍDIC. 

 
 Per exemple, una tesi doctoral de 500 pàgines, en la qual s'inclouen 7 
pàgines alienes sense citar-ne la procedència, representa, en termes 

percentuals, l’1,4 per cent de l'obra; però hi ha plagi. 
 

La majoria dels programes antiplagi detecten únicament “coincidències”. 
 

Tot i amb tot, si aquestes “coincidències” són 

 

- de textos que no tenen propietat intel·lectual, com ara lleis o sentències, 

- de textos que són molt bàsics o simples i gens originals 

- o d'obres que es difonen com a Open Access, d’acord amb la llicència 

que en permet la còpia en tota l'extensió amb citació de l'autor… 

 

no hi ha plagi, però tampoc originalitat. 

 

✓ Finalment, cal tenir especial cura amb les fotografies i amb els 

enregistraments audiovisuals i musicals aliens. De moment, i a l'espera 

que es reforme la normativa de propietat intel·lectual en matèria d'usos 

permesos en l'àmbit docent i investigador (on el dret espanyol, a 

diferència de l'italià o el portuguès, és molt restrictiu i molt costós per a 

les universitats públiques), la inclusió d'obres fotogràfiques alienes, llevat 

que es tracte d'una “obra aïllada fotogràfica figurativa”, i això mateix pel que fa 

als enregistraments, tenen propietat intel·lectual (ja siga com a fotografia 

artística, amb un protecció de 70 anys p.m.a., ja siga com a mera fotografia, 

amb una protecció de 25 anys), i la seua infracció es pot substanciar en 

reclamacions judicials de tipus divers. 
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 ✓ Actualment només es poden utilitzar lliurement fotografies caigudes en 

domini públic o que estiguen lliures de drets (d'explotació), com és ara el cas 

de les  obres difoses com a Open Access i amb una llicència que en permeta 

l’ús. Per exemple, una llicència “(CC BY)”. Però atenció, perquè una llicència 

“(CC BY NC)” no permet la seua inclusió en un llibre destinat a la venda, i el 

mateix s’esdevé amb una llicència “(CC SA)”, que permet l'ús d'obra derivada 

sota llicència idèntica o semblant. 

 

  

 

 

Per tant, recomanem, tant com siga possible, 

fer les teues pròpies fotografies i enregistraments, 

 

amb el pertinent consentiment informat si fotografies o enregistres 

persones físiques, especialment si pretens difondre-ho o compartir-ho 

amb tercers, ja que amb això també generes la teua pròpia “propietat 

intel·lectual” tot respectant els drets fonamentals de les persones 

fotografiades o enregistrades. 
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4. QUÈ PASSA SI ES TRACTA D'UN TFM/TFG O INVESTIGACIÓ QUE 

GENERA UN SOTAFTWARE O UNA APP? 

 

✓ Els programes d'ordinador i les aplicacions (apps) estan protegits per la 

Llei de propietat intel·lectual, talment com si es tractara d’una obra 
literària. Pertanyen a l'autor pel mer fet de la creació. 

Però, quan s'entén que s’ha creat un programa d'ordinador? La resposta és 
que un programa d'ordenador existeix des del moment que està escrit en 
“codi font”. 

✓ Per tant, l'adequada protecció del codi font i dels algorismes que s'integren 

en el programa durant el seu desenvolupament, és bàsica, a través del 
“secret comercial”. I fins i tot, una vegada creat el programari, es pot limitar 
l'accés al codi font per impedir que siga copiat. El que no es pot impedir és que 
un programador, visualitzant l'aparença externa del programa, desenvolupe un 
programari idèntic o semblant, sempre que no siga, però, amb un “talla i 
enganxa” del codi font. 

✓ També és important, quan són diverses les persones que participen en 

el desenvolupament d'un programari, que quede clar, mijançant 
contractes i documents de confidencialitat, l'autoria conjunta, ja siga com 
a obra col·lectiva o en col·laboració, o l'autoria individual, així com la titularitat 
o cessió dels drets d'explotació sobre el programa d'ordinador.  

 

ÉS SEMPRE CONVENIENT 

UN ASSESSORAMENT LEGAL PREVI I POSTERIOR A LA SEUA CREACIÓ 

EN EL DESENVOLUPAMENT I EXPLOTACIÓ DE QUALSEVOL 

PROGRAMARI, VIDEOJOC O APLICACIÓ PER A TELÈFON MÒBIL (APP)  
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5. QUÈ PASSA SI EL TFM/TFG O LA INVESTIGACIÓN CONTÉ O ÉS UNA 

BASE DE DADES? 

 

✓ Ja hem vist com les bases de dades que tracten dades personals han de 

respectar la normativa de protecció de dades (amb obtenció de les dades 
mitjançant un consentiment lliure i informat i portant sempre un registre 
d'activitats de tractament i, si s’escau, amb sol·licitud d'informe d'avaluació 
d'impacte o de formalització d'un contracte entre el titular del fitxer i els 
encarregats del tractament). 

✓ Si el contingut de la base de dades està conformat per materials 

protegits per la propietat intel·lectual (base de dades d'obres literàries, 
científiques, artístiques, audiovisuals…), també es requereix el consentiment 
dels titulars dels drets de propietat intel·lectual de les obres que 
conformen la base de dades. 

✓ Òbviament, si la base de dades no conté dades personals i no conté material 

protegit per la propietat intel·lectual, no es requereix consentiment per a la 
conformació o desenvolupament del seu contingut, però tota base de dades 
que per a la seua elaboració requereix un important esforç en temps o de 
molts recursos econòmics, i és en si mateixa valuosa, hi ha un “dret sui de 
generis de propietat intel·lectual sobre aquesta base de dades” reconegut 
pel dret de la Unió Europea, davant els actes d'extracció o reutilització del seu 
contingut. 

 

EL TITULAR DE LA BASE DE DADES ÉS QUI DECIDEIX  COM S'UTILITZA 
aquesta base, COMERCIALMENT O NO COMERCIALMENT, 

PERÒ SI LA BASE DE DADES TÉ DADES PERSONALS, TAMBÉ ÉS EL 
RESPONSABLE DE L'OBTENCIÓ D'UN CONSENTIMENT LÍCIT I DE 

COMPLIR LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES. 

 

✓ Òbviament, el titular d'una base de dades no pot impedir que altres persones 

elaboren una base de dades idèntica o semblant, però ha de ser una creació 
pròpia; no és vàlid el mètode d'extracció o copiatge de tota la base de dades i 
explotació d'aquesta base amb un altre nom comercial. 

✓ Per poder acreditar en judici que una base de dades (plagiària) s'ha elaborat 

amb el copiatge de tots els continguts d'una base de dades (originària), el que 
s'ha de fer, en tots i cadascun dels documents que integren la base de dades 
originària, és incloure-hi “alteracions o marques d'aigua”. Per exemple, en 
una base de dades de lleis, extretes de BOE, s'ha d'incloure en cada document 
que integra la base “dobles espais”, que no hi són en el document original del 
BOE. Així, si una persona copia sense consentiment totes les lleis contingudes 
en la base de dades, el titular originari pot acreditar-ne l'extracció i reutilització 
il·lícita (plagi de la base de dades) mitjançant les marques d'aigua que ha 
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introduït en tots els documentes de la seua base de dades i que apareixen 
també en els documents de la base de dades plagiària. 

 

6. COM S'HA DE LLEGIR UN TFM O TFG SI CONTÉ UNA POSSIBLE 

PATENT O UN SECRET COMERCIAL? 

 

✓ En el supòsit molt excepcional que un TFM o TFG continga o descriga un 

producte o un procediment nou per obtenir un producte que puga ser objecte 
de patent (nacional o comunitària) per tractar d'una invenció nova (això és, 
desconeguda per a l'estat de la ciència i de la tècnica), és necessari i 
convenient mantenir-ho en secret i protegir-ho com a secret, de conformitat 
amb la Llei 1/2019, i buscar una manera perquè el treball puga:  

- llegir-se, sense acte públic i sense públic (llevat que s'autoritze la 
presència de persones concretes per l'inventor i sempre amb un 
“NDA”), 

- no publicar-se en cap lloc, i menys en internet, 
- i tenir la signatura dels corresponents compromisos de 

confidencialitat (NDA) per part dels qui formen, en el seu cas, el 
tribunal del TFM o TFG. 

Òbviament,  

- Després del procés d'obtenció o denegació de la patent, o una 
vegada el secret s'ha materialitzat en una obra o prestació 
protegida per propietat intel·lectual i industrial, el TFM/TFG ha de ser 
publicat en la forma que estableix la Universitat per a cada rau o 
màster concret. 
 

- Si la investigació és del personal investigador (funcionari o 
contractat) d'una universitat pública (com és la Universitat de 
València) o està integrada en un equip, estructura o institut 
d'investigació de la UV, S'HA DE COMPLIR L'OBLIGACIÓ LEGAL 
de la Llei de patents (art. 21) de comunicar, amb la deguda 
confidencialitat, la invenció a patentes.otri@uv.es <> perquè en 
el termini de tres mesos la Universitat decidisca si és ella o no 
qui patenta, de conformitat amb la seua normativa interna. 
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7. QUÈ PASSA AMB LES IDEES D'EMPRENEDORIA? 

✓ La Universitat de València fomenta l'esperit emprenedor dels seus estudiants 

a través d'iniciatives i programes com, per exemple, els premis Motivem, en el 
qual s'exposa idees bàsiques i s’enregistra un vídeo d'un minut sobre els 
beneficis que pot reportar aquesta idea. 

✓ En principi, si la descripció de la idea és molt bàsica, no atribueix cap 

títol d'exclusivitat ni impedeix que altres persones puguen desenvolupar 
aquesta idea. 

✓ Un dels casos més importants d'emprenedoria va ser el de dos germans 

Tyler i Cameron Winklevoss, quan tots dos estudiaven a la Universitat de 
Harvard, i van pensar a crear una xarxa social per a la universitat (Harvard 
Connection, després conegut com a ConnectU), per a la qual cosa va contactar 
amb Zuckerberg, que sembla que va materialitzar la idea i va desenvolupar la 
xarxa social Facebook. (El cas es va resoldre per acord extrajudicial). 
 

✓ Aquest cas il·lustra molt bé les divergències que poden sorgir en el si dels 

equips, entre els qui tenen una idea i els qui després finalment la materialitzen, 
pel la qual cosa (si realment es tracta d'una idea nova i desconeguda en un 
sector especialitzat) és convenient tenir en compte tots els mecanisme de 
protecció del Know-how i de la propietat intel·lectual que s'han esbossat 
en aquesta breu guia, a més de no perjudicar amb la seua publicitat la 
possible patentabilitat del producte o procediment resultant. 
 

✓ En el nostre dret, tenir la idea no atribueix un monopoli o dret exclusiu 

sobre aquesta, llevat que es protegisca com a Know-how amb els 
pertinents compromisos de confidencialitat. I les obres literàries, artístiques 
o els programes d'ordinador són de la persona que els crea i materialitza. Per 
tant, entre “tenir una idea per desenvolupar un programa d'ordinador que 
servisca de base a una xarxa social” i “crear el programari concret i la xarxa 
social” hi ha una “gran tech”, la titularitat de la qual és de qui la materialitza, ja 
que el nostre dret només protegeix qui “desenvolupa el programari concret i 
crea la xarxa social”, llevat que la idea s'haja protegit com a secret comercial 
(amb l'actual Llei 1/2019 de secrets empresarials) o el “projecte d'idea” s'haja 
inscrit de manera més detallada en el Registre de la Propietat Intel·lectual com 
a obra protegida i ja materialitzada.  
 

Esperem que aquesta guia t'haja sigut d'utilitat. 

Estem, com sempre, a la teua disposició en la 

 Delegació de Protecció de Dades de la UV 

 lopd@uv.es 

mailto:lopd@uv.es

